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REGULAMENT  
 

ADMITERE NIVEL LICENȚĂ 2020-2021 
 

CONCURS DE DOSAR 
 

Regulamentul de admitere al Facultăţii de Litere a fost realizat în conformitate cu prevederile 
art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200, 277 și 304 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste 
locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 441/2001, cu 
modificările ulterioare, precum şi în temeiul HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi 
studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru 
învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de 
cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al HG nr. 966/2011 pentru aprobarea 
Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii 
instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau 
autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de 
studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ sau limba de 
predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, cu modificările ulterioare,  
al HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al  
HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi al HG nr. 536/2011 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare, în temeiul HG nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea 
MECȘ, cu modificările și completările ulterioare, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, 
de masterat şi de doctorat se face prin concurs. Potrivit principiului autonomiei universitare, 
reglementarea admiterii este de competenţa Senatului Universităţii. Admiterea se organizează numai în 
instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au 
obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie. Admiterea la Universitatea Babeş-Bolyai se organizează 
în conformitate cu regulamentul unitar de admitere aprobat de Senatul universităţii și cu: 

o   Anexa la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai și la Metodologia de 
admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 
2020-2021 (privind Organizarea și desfășurarea sesiunilor de admitere la UBB, în condițiile 
suspendării activităților didactice față în față), aprobată de Senatul UBB în ședința din 16 aprilie 
2020: 
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19/deciziiubb/RO_Anexa_Regulament_admitere_licenta_mas
ter_doctorat_16.04.2020.pdf 

https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19/deciziiubb/RO_Anexa_Regulament_admitere_licenta_master_doctorat_16.04.2020.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19/deciziiubb/RO_Anexa_Regulament_admitere_licenta_master_doctorat_16.04.2020.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19/deciziiubb/RO_Anexa_Regulament_admitere_licenta_master_doctorat_16.04.2020.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19/deciziiubb/RO_Anexa_Regulament_admitere_licenta_master_doctorat_16.04.2020.pdf
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o   Ordinul nr. 4205/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadruprivind 
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată 
prin Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.102/2016: Text publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 372 din 08 mai 2020: https://lege5.ro/Gratuit/gm3dsmzyga2a/ordinul-
nr-4205-2020-pentru-modificarea-si-completarea-metodologiei-cadru-privind-organizarea-admiterii-
in-ciclurile-de-studii-universitare-de-licenta-de-master-si-de-doctorat-aprobata-prin-ordinul-
mi?fbclid=IwAR2WoTlJFyqs3Wn-vbd9h4960qvInqrMCN6QZ1ePnM-h0JtFtjgMEsAxCkE 
 

Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează concurs de 
admitere pe baza dosaruluipentru anul universitar 2020-2021, domeniile Limbă și 
literatură /Studii culturale/ Limbi moderne aplicate, nivel licenţă, cursuri cu frecvenţă pe locuri 
subvenţionate prin granturi de studii și pe locuri cu taxă, cu durata studiilor de 3 ani.  
(Nu se organizează concurs de admitere pe locuri cu taxă pentru învăţământ la distanţă sau 
frecvenţă redusă).  
 
 
 

A. SPECIALIZĂRICURSURI CU FRECVENŢĂ  
 
I. DOMENIUL LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 

 
1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ –  LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI  
LITERATURĂ  MODERNĂ  SAU  LIMBA  LATINĂ  SAU  LIMBA  GREACĂ  VECHESAU  
LITERATURĂ UNIVERSALĂ  ŞI  COMPARATĂ* 
 
2. LIMBA ŞI LITERATURA  ROMÂNĂ – LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ  SAU LIMBA ŞI  
LITERATURA GERMANĂ  (LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ NEMATERNĂ)  
 
3. LITERATURĂ  UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ  MODERNĂ SAU 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU 
LIMBA EBRAICĂ  

 
4. LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ (Monospecializare)  
 
5. LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU O LIMBĂ 

MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU  
LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ* 
 
6. LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
7. LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
8. LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ  
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

https://lege5.ro/Gratuit/gm3dsmzyga2a/ordinul-nr-4205-2020-pentru-modificarea-si-completarea-metodologiei-cadru-privind-organizarea-admiterii-in-ciclurile-de-studii-universitare-de-licenta-de-master-si-de-doctorat-aprobata-prin-ordinul-mi?fbclid=IwAR2WoTlJFyqs3Wn-vbd9h4960qvInqrMCN6QZ1ePnM-h0JtFtjgMEsAxCkE
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dsmzyga2a/ordinul-nr-4205-2020-pentru-modificarea-si-completarea-metodologiei-cadru-privind-organizarea-admiterii-in-ciclurile-de-studii-universitare-de-licenta-de-master-si-de-doctorat-aprobata-prin-ordinul-mi?fbclid=IwAR2WoTlJFyqs3Wn-vbd9h4960qvInqrMCN6QZ1ePnM-h0JtFtjgMEsAxCkE
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dsmzyga2a/ordinul-nr-4205-2020-pentru-modificarea-si-completarea-metodologiei-cadru-privind-organizarea-admiterii-in-ciclurile-de-studii-universitare-de-licenta-de-master-si-de-doctorat-aprobata-prin-ordinul-mi?fbclid=IwAR2WoTlJFyqs3Wn-vbd9h4960qvInqrMCN6QZ1ePnM-h0JtFtjgMEsAxCkE
https://lege5.ro/Gratuit/gm3dsmzyga2a/ordinul-nr-4205-2020-pentru-modificarea-si-completarea-metodologiei-cadru-privind-organizarea-admiterii-in-ciclurile-de-studii-universitare-de-licenta-de-master-si-de-doctorat-aprobata-prin-ordinul-mi?fbclid=IwAR2WoTlJFyqs3Wn-vbd9h4960qvInqrMCN6QZ1ePnM-h0JtFtjgMEsAxCkE
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9. LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
10. LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
11. LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
12. LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
13. LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
14. LIMBA ŞI LITERATURA JAPONEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
15. LIMBA ŞI LITERATURA CHINEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
16. LIMBA ŞI LITERATURA COREEANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
17. LIMBA ŞI LITERATURA FINLANDEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 

LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  

COMPARATĂ*  
 
18. FILOLOGIE CLASICĂ (Limba şi literatura latină – Limba şi literatura greacă veche)   
 
 

OBSERVAŢII: 
 

Ca specializare B, Literatura universală şi comparată poate fi studiată atât în limba română, cât şi în 
limba maghiară.   
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1. Limbi şi literaturi moderne ca specializări B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, 
norvegiană, finlandeză, chineză, coreeană şi limba ebraică.  

 
2. Candidaţii la specializările cu nivel avansat (engleză şi germană) vor depune la dosar o declarație pe 

propria răspundereprin care își asumă nivelul avansat al respectivelor limbi.  
 
3. Specializările doar cu nivel începător sunt: japoneză, chineză, coreeană, norvegiană, finlandeză, 

ebraică, greacă veche. 
4. Specializările cu nivel începător sau/și avansat sunt: franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, 

latină.  
5. La specializarea Limba și literatura japoneză (A) limba japoneză nu poate intra în combinații cu alte 

limbi asiatice, respectiv Limba și literatura chineză și Limba și literatura coreeană.  
 
 
 
II. DOMENIUL STUDII CULTURALE 

1. ETNOLOGIE   
2. STUDII CULTURALE   

 
 
III. LIMBI MODERNE APLICATE 

1. LIMBI MODERNE APLICATE  
 
 
 
 

B. CALENDARUL ADMITERII  
 
ETAPA I: NIVEL LICENŢĂ 
 

■ înscrierea candidaţilor: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 iulie 2020 
■ afişarea rezultatelor:  18iulie 2020 
■ contestaţii:  18,19 iulie 2020 
■ rezultate inițiale: 19 iulie 2020 
■ confirmarea locurilor: 20, 21, 22 iulie 2020 
■ 

 
 

afişarea listelor finale:  24 iulie 2020 

ETAPA II:NIVEL LICENŢĂ 
 

■ înscrierea candidaţilor:  7, 8, 9 septembrie 2020 
■ afişarea rezultatelor:  11 septembrie 2020 
■ contestaţii:  11,12 septembrie 2020 
■ rezultate inițiale: 12 septembrie 2020 
■ confirmarea locurilor: 13,14septembrie 2020 
■ 

 

 

afişarea listelor finale:  16 septembrie 2020 
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C. CRITERII DE SELECŢIE 
I. DOMENIUL LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 

 
1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ –  LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI 
LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHESAU  
LITERATURĂ  UNIVERSALĂ  ŞI  COMPARATĂ* 

 Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  – (50% din media de admitere) 
 Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu– (50% din media de admitere)  

 
2. LIMBA ŞI LITERATURA  ROMÂNĂ – LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ  SAU LIMBA ŞI  
LITERATURA GERMANĂ  (LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ NEMATERNĂ)  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

3. LITERATURĂ  UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ  MODERNĂ SAU 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU 
LIMBA EBRAICĂ    

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
4. LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ (Monospecializare) 

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
5. LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU O LIMBĂ 
MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU  
LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ* 

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
6. LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ  
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
7. LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
8. LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI 
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
9. LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  
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10. LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
11. LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
12. LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
13. LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ  
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
14. LIMBA ŞI LITERATURA JAPONEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
15. LIMBA ŞI LITERATURA CHINEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
16. LIMBA ŞI LITERATURA COREEANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
17. LIMBA ŞI LITERATURA FINLANDEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI 
LITERATURA MAGHIARĂ  SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ 
SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI  
COMPARATĂ*  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  
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18. FILOLOGIE CLASICĂ (Limba şi literatura latină – Limba şi literatura greacă veche)   
Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
Pentru candidații LICENȚIAȚI media de la examenul de BACALAUREAT se înlocuiește cu media 

de la examenul de LICENȚĂ, iar media anilor de studiu din LICEU se înlocuiește cu media anilor de 
studiu din FACULTATE.  
 
 
II. DOMENIUL STUDII CULTURALE 
 
1. ETNOLOGIE   

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
2. STUDII CULTURALE   

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
Pentru candidații LICENȚIAȚI media de la examenul de BACALAUREAT se înlocuiește cu media 

de la examenul de LICENȚĂ, iar media anilor de studiu din LICEU se înlocuiește cu media anilor de 
studiu din FACULTATE.  
 
 
III. DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE 
 
LIMBI MODERNE APLICATE  

Criteriul 1: media de la examenul de bacalaureat  –  (50% din media de admitere) 
Criteriul 2: media anilor de studiu din liceu          –  (50% din media de admitere)  

 
Pentru candidații LICENȚIAȚI media de la examenul de BACALAUREAT se înlocuiește cu media 

de la examenul de LICENȚĂ, iar media anilor de studiu din LICEU se înlocuiește cu media anilor de 
studiu din FACULTATE.  
 
 
D. NIVELUL LIMBILOR STRĂINE  
 
- NIVEL AVANSAT: engleză și germană  
- NIVEL ÎNCEPĂTOR: japoneză, chineză, coreeană, norvegiană, finlandeză, ebraică, greacă veche  
- NIVEL ÎNCEPĂTOR sau/și AVANSAT: franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, latină  
 
Pentru candidații de la secția LIMBI MODERNE APLICATE nivelul competențelor lingvistice trebuie să 
fie în mod obligatoriu avansat.   
 
 
E. CRITERII DE DEPARTAJARE  
 
I. DOMENIUL LIMBĂ ȘI LITERATURĂ  

1. nota obţinută la Criteriul 1. de selecție:mediade la examenul de bacalaureat / media de la examenul de 
licenţă pentru candidaţii licenţiaţi 

2. nota obţinută la Criteriul 2. de selecție:  media anilor de studiu din liceu/ media anilor de studiudin 
facultate pentru candidaţii licenţiaţi 
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II. DOMENIUL STUDII CULTURALE  
1. nota obţinută la Criteriul 1. de selecție: media de la examenul de bacalaureat / media de la examenul de 

licenţă pentru candidaţii licenţiaţi 
2. nota obţinută la Criteriul 2. de selecție:  media anilor de studiu din liceu/ media anilor de studiu din 

facultate pentru candidaţii licenţiaţi 
 
III. DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE  

1. nota obţinută la Criteriul 1. de selecție: media de la examenul de bacalaureat / media de la examenul de 
licenţă pentru candidaţii licenţiaţi 

2. nota obţinută la Criteriul 2. de selecție:  media anilor de studiu din liceu/ media anilor de studiu din 
facultate pentru candidaţii licenţiaţi 

 
 

F. CANDIDAȚI CU STUDII ÎN ALTE ȚĂRI  
La admiterea în ciclul de studii universitare de licență, pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de 

bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii 
Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elevețiene cu diplome de 
bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste 
și metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educației Naționale. La înscrierea la concurs, candidații care nu 
se regăsesc în categoriile prevăzute mai sus au obligația de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor 
eliberat de direcția de specialitate din cadrul ministerului (C.N.R.E.D.). 

 
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru 
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Este obligatorie prezentarea atestatului de 
recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate a MEC (C.N.R.E.D.).  

 
Candidaţii din Republica Moldova (care au diploma de bacalaureat obţinută în România) trebuie să facă 

dovada cetăţeniei moldovene, în cazul în care candidează pe locurile special alocate pentru ei. Candidaţii din 
Republica Moldova precum şi alţi etnici români (cu diploma de bacalaureat în ţările respective) pot candida, în 
aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri cu taxă. La înscrierea la concurs, aceşti candidați au obligația de 
a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului 
Educației Naționale (C.N.R.E.D.).  

 
Candidaţii din Republica Moldova, precum şi alţi etnici români (cu diplomă de bacalaureat din ţările 

respective) ce doresc locuri fără taxă, se înscriu la concursul de admitere la facultate NUMAI la Centrul de 
Cooperări Internaţionale din UBB.  
 
 

G. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR  
Înscrierea la concursul de admitere se face de pe adresa de e-mail PERSONALĂ a 

candidatului. 
Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre 

documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. 
 

ABSOLVENŢII DE LICEU CU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT vor trimite scanat de pe adresa de  
e-mail PERSONALĂ următoarele documente:  

 
1. Diploma de bacalaureat ori Adeverinţă echivalentă cu aceasta (doar cei din PROMOȚIA 2020), pe 

care să fie menționată media la bacalaureat şi notele probelor + foaia matricolă  
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2. Certificatul de naştere  

3. Buletin/ Carte de identitate sau paşaport pentru cetăţenii străini cu altă naţionalitate decât cea română  

4. Anexa 1 de la Preînscriere (completată on-line), listată faţă-verso, semnată de către candidat, scanată și 
introdusă în dosarul de candidatură 

5. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, listată și semnată de către 
candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură 

6. Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din 
2020), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează 

7. Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile 
acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri  

8. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii)  

9. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare  

10. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere   

11. Acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile 
prezentului regulament  

12. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar 
românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare (unde este cazul)  

 
 

ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ  ÎN ALTĂ ȚARĂvor prezenta:  
 

Scrisoare de accept sau Ordinul Ministerului sau Atestat C.N.R.E.D. 
 

1. Diploma de bacalaureat (licență pentru licențiați) și ATESTAT C.N.R.E.D. sau adeverinţă echivalentă 
cu aceasta (adeverință C.N.R.E.D. + adeverință UBB-Rectorat, privind echivalarea mediei de 
bacalaureat și media anilor de studiu) + foaia matricolă + traducere în limba română  

2. Certificatul de naştere (traducere autorizată a certificatului de naștere pentru cetățenii străini)  

3. Buletin/Carte de identitate și paşaport pentru cetăţenii străini cu altă naţionalitate decât cea română  

4. Anexa 1 de la Preînscriere (completată on-line), listată faţă-verso, semnată de către candidat, scanată și 
introdusă în dosarul de candidatură 

5. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, listată și semnată de către 
candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură 

6. Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din 
2020), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează  

7. Atestat limba română* sau dovada studierii limbii române în gimnaziu/liceu timp de 4 ani  

8. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare  

9. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere  

10. Acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile 
prezentului regulament  

11. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar 
românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare (unde este cazul)  

* Testulpentru obținerea atestatului de limba română se poate susține în cadrul Facultăţii de Litere, 
Departamentul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească. Taxa pentru test este 100 Euro. 
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ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ vor prezenta:  
 

1. Diploma de de licenţă (cu anexele aferente acesteia: foaia matricolă/ suplimentul la diploma în 
original și xerox) sau adeverinţa echivalentă cu aceasta  

2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă din liceu  

3. Certificatul de naştere  

4. Buletin/Carte de identitate  

5. Anexa 1 de la Preînscriere (completată on-line), listată faţă-verso, semnată de către candidat, scanată 
și introdusă în dosarul de candidatură 

6. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, listată și semnată de către 
candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură 

7. Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din 
2020), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează  

8. Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de 
facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri  

9. Certificate lingvistice internaţionale, dacă acestea fac parte din lista aprobată de Rectoratul 
universităţii  

10. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare   

11. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere  

 
 

STUDENŢII CARE DORESC SĂ URMEZE ÎN PARALEL A DOUA FACULTATE:  
 

1. Diploma de bacalaureat ori Adeverinţă echivalentă cu aceasta, pe care se va menţiona media la 
bacalaureat şi notele probelor + foaia matricolă  

2. Certificatul de naştere  

3. Buletin/Carte de identitate  

4. Anexa 1 de la Preînscriere (completată on-line), listată faţă-verso, semnată de către candidat, scanată 
și introdusă în dosarul de candidatură 

5. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, listată și semnată de către 
candidat, scanată și introdusă în dosarul de candidatură 

6. Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din 
2020), din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează  

7. Diploma cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de 
facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri  

8. Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul 
universităţii)  

9. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare   

10. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere  

11. Acte doveditoare pentru acei candidaţi care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile 
prezentului regulament  

12. Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul 
universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare (unde este cazul)  
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H. OLIMPIADE ŞCOLARE  
A. (1) Vor fi declaraţi admişi cu nota 10 (zece) în cadrul numărului de locuri finanțate de la buget, absolvenţii 

de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele şcolare 

internaţionale (în domeniu), recunoscute de MEC, în perioada anilor de studii din liceu.  

A. (2) Vor fi declaraţi admişi cu nota 10 (zece) în cadrul numărului de locuri finanțate de la buget, absolvenţii 

de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut premiul I sau medalia de aur la Olimpiadele școlare naționale 

(în domeniu), recunoscute de MEC, în perioada anilor de studii din liceu.  

 
B. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut distincţii (premiile II sau III) la olimpiadele 

şcolare naţionale (în domeniu) în perioada anilor de studii din liceu, vor fi notaţi cu 10 (zece) la Criteriul de 

selecțiecu media mai mică. Candidaţii din această categorie pot opta pentru specializarea care conţine limbaA la 

care au obţinut distincţia. Candidații care au obținut distincții la limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă, 

italiană, spaniolă) pot opta și pentru specializarea Literatură universală și comparată.  

 
C. Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut distincții (premiile II sau III) la olimpiadele 

școlare interdisciplinare/transdisciplinare (”Lectura ca abilitate de viață” sau ”Olimpiada națională de 

Lingvistică”) în perioada anilor de studii din liceu, vor fi notați cu 10 (zece) la Criteriul de selecție cu media 

mai mică. Cei incluși în această categorie pot opta pentru specializarea Limba și literatura română sau pentru 

specializarea Literatură universală și comparată.  

 

D. Candidații care au obținut mențiuni și premii speciale la Olimpiada școlară națională de limba și 

literatura română, la Olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viață” sau,,Olimpiada națională de Lingvistică” 

vor fi notați cu 10 (zece) la Criteriul de selecție cu media mai mică. Cei incluși în această categorie pot opta doar 

pentru specializarea Limba și literatura română (A).  

 

I. ALTE DISTINCŢII  
 

Vor fi notaţi cu 10 (zece) la Criteriul de selecție cu media mai micăabsolvenţii de liceu cu diplomă de 

bacalaureat care au obţinut distincţii în perioada anilor de studii din liceu la următoarele concursuri de limbă 

sau/şi literatură maghiară: 

1. „Implom” de la Gyula (premianţii de pe primele 6 locuri);  

2. „Kazinczy Ferenc” de la Győr (premianţii de pe primele 6 locuri);  

3. Concursul de corectitudine a limbii de la Sátoraljaújhely (premianţii de pe primele 6 locuri);  

4. Concursul alternativ de literatură maghiară de la Sovata (clasele IX – XII) (premianţii de pe 

primele 3 locuri);  

5. Concursul de literatură maghiară „Hermészkedő” de la Gheorgheni (clasele IX – XII) (premianţii 

de pe primele 3 locuri);  
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6. Concursul de limbă şi literatură sau etnologie maghiară „Tudek”, organizat de MECTS (clasele IX 

– XII) – faza naţională/internaţională (premianţii de pe primele 3 locuri, în cei patru ani de studii).  

Candidaţii din această categorie vor putea opta doar pentru specializările Maghiară (de la domeniile: limbă 

şi literatură, studii culturale).  

 
 
J. ECHIVALĂRI CERTIFICATE LINGVISTICE INTERNAŢIONALE  
 

PENTRU DOMENIUL LIMBĂ ȘI LITERATURĂ  
 

Următoarele certificate se echivalează cu nota 10 (zece) la Criteriul de selecție cu media mai mică: 
 

1. Limba engleză:  
- Cambridge CAE  (Certificate in Advanced English) – grade A  
- Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) – grades A, B, C  
- IELTS – International English Language Testing System – bands 7,5 – 9  
- TOEFL iBT – Test of English as a Foreign Language – internet – based Test – scores: 110-120  

 
2. Limba franceză:  

- DALF ( Diplôme approfondi de langue française) – C1, C2  
- TCF (Test de connaissance du français) – C1, C2  
- TEF (Test d'évaluation du français) – C1, C2  

 
3. Limba germană:  

- DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe) – C1  
- ŐSD (Das Ősterreichische Sprachdiplom Deutsch) – C1, C2 -Goethe Zertifikat – C1, C2  
- ZOP (Goethe Zertifikat Zentrale Oberstufenprufüng) – C2  
- KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) – C2 -GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) – C2+  

 
4. Limba italiană:  

- CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – C1, C2  
- CELI 4 (C1), CELI 5 (C2) (Certificazione della lingua italiana)  

 
5. Limba spaniolă:  

- DELE (Diploma de Español como lengua Extranjera) – C1, C2  
 

La înscriere, se va prezenta scanat certificatul.  

 
 

PENTRU DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE: 
 

Următoarele certificate se echivalează cu nota 10 (zece)la Criteriul de selecție cu media mai mică: 
 

1. Limba engleză:  
- Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) – score min.: 180p;  
- Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) – score min.: 200p;  
- Cambridge English ESOL International (First) - score min.: 190p   
- IELTS – International English Language Testing System – nivel B1+ (bands: min 5,00 points)  
- BULATS – B1+ (score: min 60 points)  
- TOEFL – B1+ ( score: min 543 points)  
- TOEIC – B1+ (score: min 785 points)  
- ECL – level B2  
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2. Limba franceză:  
- DALF ( Diplôme approfondi de langue française) – C1 (min 55 points)  
- DELF ( Diplôme d’études en langue française) – B1+ (min 80 points)  
- TCF  (Test de connaissance du français) – B1+ (min 399 points)  
- TEF  (Test d'évaluation du français) – B1+ (min 789 points) -ECL – level B2  

 
3. Limba germană:  

- DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe) – B2 (B2/C1)  
- ŐSD (Das Ősterreichische Sprachdiplom Deutsch) – B2  
- Goethe Zertifikat – B1+ (90 points)  
- ZOP (Goethe Zertifikat Zentrale Oberstufenprufüng) – B1+ (90 points)   
- KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) – B2  
- GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) – B2  
- TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) – TDN 3, TDN 4, TDN 5  
- ECL – level B2  

 
4. Limba italiană:  

- CILS  4 (C1), CILS 5 (C2) (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – CILS 3+ (B1+)  
- CELI 4 (C1), CELI 5 (C2) (Certificazione della lingua italiana) – CELI 3+ (B1+)  
- ECL – level B2  

 
5. Limba spaniolă:  

- DELE (Diploma de Español como lengua Extranjera) – B1+ (min.60 points) -ECL – level B2  
 
 

K. TAXE  
– Taxa de admitere: 210 RON = taxa de procesare (30 RON) + taxa de înscriere (180 RON), va fi 
achitată la casieria facultăţii sau într-un număr de cont pecare îl vom comunica în timp util.  

– Taxa de admitere este nereturnabilă.  

– Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021 (nivel licenţă):  

 - 2700 RON/an  

 - 2025 RON/an (valabilă numai pentru studenţii care au fost admişi la două facultăţi).   

– Taxele de şcolarizare anuale se pot achita în patru rate egale: prima rată se achită la 
confirmarea locului în regim cu taxă (în conformitate cu calendarul admiterii), fiind obligatorie 
şi nereturnabilă. 

– Plata se face în contul Facultății de Litere, pe care îl vom comunica în timp util.  

 
L. SCUTIRI DE TAXE 

- Sunt scutiţi de plata taxei de admitere (taxa de procesare + taxa de înscriere):   

1. candidaţii orfani de ambii părinţi  

2. candidaţii proveniţi din centrele de plasament familial   

- Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere(180 RON):  

1.angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai 

Grădinii Botanice şi ai restaurantelor/cafeteriilor UBB  
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2.  copiii personalului didactic în activitate sau pensionari (cadre didactice/personal didactic auxiliar: 

profesor, învăţător, maistru instructor, secretar, tehnician, laborant, bibliotecar, inginer de sistem, 

administrator financiar patrimoniu). Pe adeverinţa eliberată de unitatea şcolară se va specifica 

obligatoriu: titular sau angajat pe perioadă nedeterminată.  

- Candidaţii care sunt cadre didactice nu sunt scutiţi de plata taxei de înscriere. 

- Scutirea nu se aplică decât pentru o singură specializare, o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de 

învăţământ superior.  

- Candidaţii care solicită scutirea de taxe vor prezenta la dosar acte justificative (scanate).  

 
M. CONFIRMAREA LOCULUI  

Confirmarea locului se face de pe adresa de e-mail PERSONALĂ a candidatului. 
NU este admisă confirmarea locului de pe o altă adresă de e-mail.  

Actele în original din dosarul de admitere (diplome de bacalaureat/licență + foaia matricolă, 
adevererința medicală, 2 fotografii tip 3x4 cm; NU se acceptă fotografii la minut sau digitale) se vor 
preda la secretariatul facultății înainte de începerea anului universitar 2020- 2021 (dată 
comunicată, în prealabil, pe site-ul facultății).  

 
ALTE INFORMAŢII  
1. Ocuparea locurilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de către candidaţi, în limita 

locurilor pentru care se organizează concursul.  
 
2. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală pe ultimul loc, se va apela la criteriile de departajare.  
 
3. Candidaţii pot opta pentru înscrierea la două instituţii de învăţământ superior. În această situaţie, la înscrierea 

pentru a doua facultate, candidaţii vor prezenta copii legalizate ale actelor de studii (originalul rămânând la 
prima facultate), precum şi o adeverinţă care să certifice faptul că actele originale se află la prima facultate.   

 
4. Dacă un candidat admis pe loc bugetat renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber 

se ocupă, în ordine, de către:  
- unul dintre candidaţii reuşiţi cu media generală egală cu cea a ultimului candidat declarat admis, cu 

aplicarea criteriilor de departajare;  
- primul dintre candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă;  
- primul dintre candidaţii declaraţi respinşi care are media mai mare sau egală cu media minimă 

stabilită de facultate;  
- prin redistribuire în cadrul facultăţii;  
- scoatere la concurs în cadrul celei de-a doua sesiuni;  
- locurile rămase vacante se anulează.  

 
5. Absolvenţii de liceu din promoţia 2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip în 

original care să confirme absolvirea liceului şi promovarea examenului de bacalaureat. Candidaţii din această 
categorie, declaraţi admişi, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat, în original, până la 
data stabilită de facultate (la confirmarea locului).  

 
6. Cifra de şcolarizare prevăzută nu poate fi depăşită.  
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7. La admiterea în toate ciclurile universitare pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute 
de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.   

 
8. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de 

specialitate din cadrul MEC. La înscrierea la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a prezenta atestatul de 
recunoaştere a studiilor.  

 
9. Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii/programe de studii/specializări din 

UBB sau din alte instituții de învățământ superior prin depunerea mai multor dosare (pentru fiecare dosar 
depus se achită taxa de admitere), dar poate fi admis la o singură specializare pe locuri finanțate de la bugetul 
de stat. El trebuie să opteze pentru acea specializare/program de studiu la care dorește să fie finanțat de la 
bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original. Excepție fac olimpicii internaționali care pot 
beneficia de două specializări/programe finanțate de la bugetul de stat.  

 
10. Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri finanţate de la 

bugetul de stat, care decid să urmeze şi o a doua specializare beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat 
numai pe durata normală de studii (scăzând din durata de studii a noii specializări anii de studii cu finanţare de 
la buget a specializării iniţiale).  

 
11. Candidaţii pot opta pentru mai multe specializări, însă înscrierea la fiecare specializare necesită un dosar 

separat, complet (inclusiv chitanţa de achitare a taxei de admitere).  
 
12. Contestaţiile se vor depune la Comisia de admitere a facultății, conform calendarului admiterii. Comunicarea 

rezultatelor la contestații prin afișare la avizierul/pe site-ul facultății.  
 
13. Absolvenții cu diplomă de licență/diplomă de absolvire, care candidează pe locurile pentru licențiați pot urma 

o a doua specializare în regim cu taxă în învățământul nivel licență.   
 
14. Absolvenții, cu sau fără diplomă de licență/absolvire a învățământului superior de stat și particular au dreptul 

să se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializări, pe celelalte locuri aprobate, după cum urmează: 
a. dacă prima specializare a fost urmată în regim bugetat, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă; 
b. dacă prima specializare a fost urmată în regim cu taxă în învățământul particular sau cel de stat, cea de a 

doua specializare poate fi în regim bugetat, în urma reușitei pe loc bugetat la concursul de admitere.  
 
16. Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la buget  numai 
pentru același an de studiu parcurs anterior în regim de taxă.  
 
17. Candidații pot solicita retragerea dosarului de concurs, situație în care sunt eliminați din concurs. NU se 
eliberează dosare sau acte din dosar în perioada dintre încheierea înscrierilor și afișarea primelor rezultate ale 
concursului de admitere.  
 
18. Comisia de admitere are dreptul de a compatibiliza acest Regulament cu Ordine ale Ministerului de resort 
emise până la data concursului de admitere.    
 

Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui în Consiliul Facultății din data de 12.05.2020.  
 

Decan 
Conf. univ. dr. Ioan Rareș Moldovan 
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ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR  
 

Candidații care doresc să se înscrie la modulul psihopedagogic (care asigură dreptul de a intra în sistemul 
de învățământ în calitate de cadru didactic) organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 
Universitatea Babeș-Bolyai, sunt invitați să acceseze site-ul DPPD pentru informații legate de înscrierea la acest 
modul (acte necesare, eseu motivațional), la adresa: http://dppd.ubbcluj.ro/ADMITERE 
 
 
 
 

http://dppd.ubbcluj.ro/ADMITERE
http://dppd.ubbcluj.ro/ADMITERE
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